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الري!صلىخحألئه!!ص
الخحقيقمقدمة

محمدرسولهعلىوالسلامو[لصلاة،العالمينربللهالحمد

اجمعين.وصحجهالهوعلى

العلامةالإماممؤلفاتمنايدينابينلمالتيالرسالةفهذهوبعد،

،بتبوك733سنةالمحرمفيكتبهاوقد،الله!حمهالجوزيهقيمابن

التبوكية".ب"الوسالةف!ميت،الشامبلادفياصحابهإلىوارسلها

ولانعا!فىاعلالبروألمعوى>وتعاونو(عل:تعالىقوله[لمؤلففيها!سر

منانوذكر،[2:ئدة]الحا(أئعمابشديدألله)نأللهئقوأولعذو!ولاثصا

اللهإلىالهجرةسفرعلىالتعاونوالتقوىالبرعلىالتعاونأعظم

وإرشادا.وتعليمأونصيحةمساعدة4والقلبواللسانباليدورسوله

بذلوطريقه،ع!يالهالتبيعنالمو!وثالعلمالسفرهذازاداذوبين

إليهوالانقطاعاللهإلىاللجأصدقومركبه،الوسعواستفراغالجهد

وعحودهالأعرمالوراس.وجهكلمنإليهالافتقاروتحقيقبالكلية

بحيثا،القراناياتفيوالتدبرالتفكردوامهوإنماذلكفي

مكاذالقرآنمعانيوتصير،القلبويشعرالفكرعلىيستولي

قلبه.منالخواطر

علىوالاشرافوتفهمهالقرانتدبزكيفيةبياذإلىاستطردثم

،الذارياتسورةمن24-03الاياتففسر،وكنوزهعجائبه

ذلكليجعلبيانها،فيوافاضكنوزهاواثارأسرارهاواستنبط

.القرآنتدبرفييحتذىنموذجأ



الامواتبمرافقةفعليهالسفرهذاأ!ادمنأذالمؤل!فذكرثم

،مقصدهإلىبمرافقتهميبلغفإنهاحياء،العالمفيهمالذين

فإنهمأموات،ال!ئاسفيهمالذينالأحياءمرافسقةمنوليحذر

ضذ>:تعالىقولهعندو[قفأيكونأذوعليه.طريقهعليهيقطعوذ

لمامتدبرا،[991:]الأعواف(ول9!تجهلينعرف!عنولاتعشفألعفووآمى

فيهم،اللهحقواداء،الخلقمعالحعاشرةحسنمنتضمنه

شرهمامنوالسلامة

ياتالاعلىالكلامفىمنفورةتحقيقاتالرسالةأثناءوفي

وانقسامواثارهاومقتضياتهاالهجرةهذهحقيقةويحان،والأحاديث

الطروسلوكمنها،الاستفادةإلىالقارىءتشوقإزاءها،الناس

منيب-عبدكلغايةهوالدى،اللهإلىسفرهفيالقويم

الوسالة:هذهطبعات-قي

طبعباجليلةمعافيمنتضمنتهوماالرسالةهذهأهميةإلىنطرأ

التبوكية!"الرسالةبعنوانأوأإطا،مختلفةبعناوينمراتعذة

الحرموخطيبإمامالسمحأبيعبدالطاهرالشيخواهتمامبصراجعة

13-الم7سنةالحكرمةبمكةالسلفيةبال!ظبعة،الشريفالحكي

"تحفة:انوبعنواربه"إلىالمهاجر"زاد:بعنوانأيضأوطبعت

ولائعاولؤاعلىلبروألتقوي>وتعا!نوأعلى:تعالى!لهتفسيرفيالأحباب

طبعاتهاوتوالت،(*.-"ا<"لعقا+شديدالله!ناللهوأتقو(وانعدونهالاثم

الخطية،أصولهاإلىالرجوعدونالأولىالطبعةعلىبالاعتماد

كامضاالنصاصبححتى،والسقطوالتحريفالتصحيففيهاوكحو



.الصوابإلىيهتديلاحيرانفيهاالقارىءيقفثكثيرةمواضعفي

لصعليمالشيخبتحقيقلهاجديدةطبعةأخيراصدرتوقد

سنةبيروتفيحزمابنودارجدةفيالخرازمكتبةعنالهلالي

وصفها()الاتيبرليننسخةعلىإخراجهافياعتمد9131،

الفصلالطبعةهذهفيواسندركذكوها،سبقالتيالاولىوالطبعة

بعضواستفاد،السابقةالطبعاتمئهخلتالذيالأخير

عادةعلىجريأولكتهإليها،رجعالتيالمخطوطةمنالتصحيحات

تخويجإلىاهتمامهجلوجهالتراثبكتبالمشتغلينمنكثير

كتبهمنالمؤلفكلامونقلالاعلاموتوجمةوالائارالأحاديث

الحؤلفترجسمةمعالكتابخرجحمتى،صفحاتفيالأخرى

فيوهو،صفحةثلافمائةهنأكثرفيوالفهارسوالخعليقات

منيخمكنالنعفلماما.فقطورقة13إليهاالمشارالمخطوطة

ويكفي،كثيرةمواضعفيالصوابوجهعلىوضبطهتحريره

وفيالأخيرالفصلفيالطبعةوهذهطيعتهبينيقارذاذالقارىء

الخوضاحبلافإني.الطبعتينبينالفوقليدرك،الفصولبقية

منها.النماذجوسردوالتحريفاتالأخطاءدنفي

الطبعة:هذهفىالمعتمدةالأصولس

وقد،اعلمماعلىخطيةنسخعشرالرسالةهذهمنتوجد

وصفها:يليوفيمامنها،خحسعلىالحصولمنتمكنت

-ب001)الورقة]9"هـ2[برقمبرلينفيالدولةمكتبةنسخة!1

الناسخ،واسمالنسختاريخعليهاوليس،نسخيبخطكتبتأ(،113



مقابلةتامةنسخةوهيعشر.الحاديالقرنمخطوطاتمنولعلها

نادر.والسقط،قليلفيهاوالخطأ،عنهالمنسوخالاصلعلى

]9138/2[برقمالمكرمةبحكةالقرىأمجامعةنسخة2(

جيد،فسخييخطوهي9126،سنةكتبتا(،3-لاب15)الورقة

الأخير.الفصلوينقصها،والتحريفاتالأخطاءكئيرةولكغها

فيئ[الدلممجموعة22]رقمالوطنيةفهدالملكمكتبةنسخة3(

النسخةتوافقوهي،نسخيبخط،4"12سخةكتبت،ورقةعشرين

الأخير.الفصلأيضأوينقصها،والسقطالتحريففيالسابقة

22في451/86[،بوقمبالرياضالسعوديةالمكتبةنسخة4(

"بلغاخرها:وفيتقديرأ،عشرالثالثالقرنفيكتبت،ورقة

".بالقويليساصلعلىوالإمكانالطاقةبحسبوتصحيحأمقابلة

السابقتين.النسختينمتلوهي

مجموعةمن]9!3147[برقمالوطنيةفهدالملكمكتبةنسخة5(

وناسخها1356،سنةشعبانفيكتبت،ورقة16فيشقراء،

عبدالله،بنمحمدبناعبدالكريمبنعبدالعزيؤبنإبراهيمبنمحمد

"رحلة:الضسخةهذهوعنوان.1316سنةكتبتنسخةعنن!حخهاوقد

السابقة.الثلاثالنسخمثلوهي،"تبوكإلىالقيمابن

النسخأصحبرليننسخةأنليظهرالنسخهذهدراسةوبعد

فهيواحد،أصلإلىترجعالمذكورةالأربعوالنسخوأكملها،

الحواضع.اكثرفيوالاضطرابوالسقطالتحريففيتتفق



التحقيق:منهج*

وهيواصحها،النسخاقدملكونهاأصلابرليننسخةاتخذت

بالنسخوقابلتهاغيرها،فييردلمالذيالاخيرالفصلبزيادةتنفرد

واظاهراخطأفيهماكانإذاإلاالاصلعناعدلولم،الأخرى

وقد.معكوفتينبينبوضعهالسقطواستدركحتمرجوحة،قراءة

ثمالأمر،بدايةفيوالتحريفاتالفروداجميعاحصيتكنت

ولذأ،النساخمنواضححةتحريفاتأكثرهافانعنها،النظرصرفث

إلىواشرت،العبارةديوجهلهاالتيالفروقإلىبالاشارةاكتفيت

وقد.بينةعلىالقارىءليكونالنسخوبقيةالاصلفيالسقط

ولخسخةب)ق!أ،القرىامولنسخة،بالاصلبرلينلنسخةرمفىلث

ولنسخةب)ر،،بالرياضالسعوديةالمكتبةولنسخةب)د(،الدلم

ب)لش(.لشقراء

التحريفكثيرةفوجدتها،الأولىالطبعةايضأورا!عت

فيعنهاتختلفولكنها،الخطيةالن!خعلىمقابلتهابعدوالسقط

واختصار،الاصلعلىالمهمةالؤياداتيعضوفيها،كثيرةمواضع

ولعلبأط،.إليهااشرثوقد.الاياتفيوخاصةالعبارةفي

المصريةالكتبدارنسخةالطبعةهذهعنهاطبعتالذيالأصل

فهرسفيذكرهاو!دكما148(-913)الورقة[مجاميعم]13

وقد311(.)1/الكتبلدارالثانيوالفهرس)7/91!(الخديوية

لي:وقيل،فلحفلممرارا،النسخةهذهعلى[لحصولحاولت

الآنهتوجدلاإنها



النص،احزرتوالمطبوعةبالمخطوطاتالاصلمقابلةبعد

ويزيليوئقهبماعليهعلقتثم،الضرورةعندبضبطهوقمت

كنىفيفالموضوع،النعليقاتهذهفيأطلولملحعنهالإشكال

إلىبحاجةليسبسهولةويفهمهالنصيقراالذيوالقارىءعنها،

.الشرح

إنهوالسداد،الهدىواساله،توفيقهعلىاللهاحمدالختاموفي

النصير.ونعمالمولىنعم

شمسعزيرمحملى
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الخ!يةالنيخمةنماةة



صىعمولم

-.جقمملتلممضغمذ(ندكي!االذيجمذمل3ف!تماءكىلىفماس!فياصغ!إتغدحغطلمبهفألداا

!كا!!أريئهحمىأل!ازأرظبذلتمل!مضابئيجد،اهـسمالنبىا.!ضايشمنسبعط!

وص!حرمممجم!!!أتمع!!امل!ك2اسيصكة[لئهولطام!برانثمل!ىجمدحدد

عإ/لىثمإل!إزبرلزاتولىل!وسيرراامحما،لظولقا3في/ئ!يتولىلابمن!اتنمااسعيمكىص

مم!!ام!/ثهوع!أدلط!ماعلىبهيملىاتمأش!لت!لم؟ذددابىأ!يكأصئطناسوا!و

وهدلننال!!اجتئلى1يخرفيطيئكيغترلالربه!طولينفي!رنيبمغلأبفمفي

قيظكزمم!اكر!!زدالحل!!ابرمنبضم!طفانملؤ1و!نجأدمسبئدمونههأجمهبتموا

صس!ه!/-ل!!!!كلأ!0ع!ممط!،وحمبتم!ميظبه!كلبمقي)نجمون[لولصلجيفي!

جمدفئكلكىاأفالدممكلمكىا!جمامم!ال!فيا!لبر،المحقوممهاكىلا1إلزلةولسعأأ!بر4فلس

شدل!رذإلبرحبر1.الىلىد،فيلمفى!نالز!ناماواب!!مافهـاالعالىدكهفيمئح!بئلى1ص

لدطيي!كلفن!لىلمجللحدعأدانفز)لىثيعندالا!لإعللىحم!!امدبهركوذنمجقفمالتتدكعلمحذكلا

فيوالنبوو!!د!ك!اوأمملألمحسال!وا؟لوإ/أ7صط!لللى(دأناوناليرهماإظشز،لىا

ظشطألى!ئ!اطلىسق!ة!با%طشاحليلالىظ!يرنحزوعذ،ونالأنخملأ+أ

قعتيزسايرفرالتقرىسه!اعمايخ!ميح!للمممد،أوأمئالىولضكركل!د1سلأسا!لمديىكتنرة

لىفي!لمقثرقال!فىضطابرلىعليمكصالميزءنرئذفمالمألئ!دمامر/ال!الىل!!بر!يا[

ر!!لىر!دأصز4حجوبرا3السدلمفئداكأل!فعىلى!برنماادبرإدفملننو!غمأ!بئميز!

في)1ئمللياحممالودرفيالحلوهـصلالركيا!لماالمظىأحمهـ!بمرفىبرمم!؟اوالإ3برس!لمو!ا

عرئضلرلمححييهبمجمامم!لا-ا،فاتملابروإلشاإفيخظئمالصيرمملمالئبملمااناد!حمطكافيلمؤ)افييخه

حمشيد"شؤلاحزنأألىأيرص!غلطواحؤ1طلرإبهرا-رداإن!!!اب!فيفلىألعمرع!ابرماليئ

-حم!3لحشس!ملاض!ع!س،لجزممطحكؤلي،نأسبردلممأمحريبرلإبر"كفهم!إد!بىا!يز

.سبم9نا؟لرلمطزيرل!جملى!/لقآحصايرةزولزأؤ4لمعكنرحش!ل!أ؟ذطذاس/4يماوقئ/كصفرحر!!

!أ!لميرحصطكىطأأ،ث!قرلو1لإلرتوسؤالحاا!بما!أالضطكلزليفيف!ااش-لزيئقلمح!إا-!رمم!

خرسلضفلر3أتإ/!نلىا!لىزبماصوصتم!لبزلىصوا.غمظلمول!ذص!سنمماومم!!ول!لردبم؟

لم/حفىبانااشاةأت.الزسأ؟متبرإقئرحرسا3حى!د!ايزبرفيلولمالىعولأ.ددبرت!/جممض

الاصل()نسخةأول



!-.--.ث--001-
جنم-وألزحرأ-سم".لحم1.فيدش.بمفىمامماعلى؟لىخزكعياكا1،فينجذتمظأ-تتاأ.!ولص!-

لزكبالتغافيسمدلمزل!ب!سرصضف!دالمخمأ1فيخمدحمعضاداطلمجىحمش!و1

ا!أد!لإسملزلإبرا!جمللردرنرأأ.قم"!)إ1مغقيحظدىاش!رحسشأمئمأست!يم!طو

يخغلرازؤسىرت!وسككو!متش!ايعم!!وللرليمن)البتننمتلىممار3مميم

طغ!دمماننج!ى!واحاصاااكىالىعذ1ققأقأاب!ثلرنجعر1)في4هـضماكسلملركلغلىك!إ

لميناثر-المح!دعذ!ابطوكصلمالي!اإفتأإ!مافىود!بألتمعلغ؟أنظلرأ!صالدبرعلاا

داعبأد!رتجلوبلافباكل!ك!1ثاودوطغبنك!لر9يخضللىلملمجادأليال!إمتى

كااصاواوظ!ا!اعلإطثن!لتو،رنماوفنلرحلإبلوكملرمخروأقبماس!لطوا

-!افزثششم!كرعركدفجأاممهقه!يمرالمحعؤلماتانجةضصثى!خم!رلىبىهمضاكه."

دو،ان!إصتىونحطئستالهضيزكصجم!ل!اباننألخأائحمانذل!عتنفأ.

!احو1ماوديفي!ر!فياوع!3ح!صو!ىلدغفصمم!إ5صظ!ءس!فاا!-.

لث!اط!يخفألمواول!ذئرضصيهىةفيمكلتحلوكىافي!ةصكللمحافلفى!!دفا..--!..س

ب1ا!اممث!خربمح!برب!كرصمضبه!و!تبىصسطالذك!هـلحيث

لبالوبلرأ!ك!إلذيفوممهألكلمحينثاالفىدذ)كحصزا-.

لىالصكلعشر"ابرا،ليهسبتدطت!!!!ماظسب!إتلبىحمدحمهبهثشمغ!فةوكدكا

جم!47!زصطف!أطصأتر1اءد،حلمطاي!قلبمخوعف!س!ب(فد!سقئنمابص.-

فيمماسننوكلعال!ا(ثىل!نسيمطعمغاك!منشيم!ص!لس!!ا!لصممىصامنو!

وآصمغ،+حودحصأ!يابرمأتلا)ثفيوحي5نجمارسهلحىدغالمخممدركلقلاقيوكامىالط

-كىأبه!!5لىظطيليعصغيتامماك!4-جمو)ؤ/،نجمال111لرد!جدألحؤثص7إآجم!،--.ث!

!ل!طز!7هـشنفيينىسوهـاعم!تنأش!د!سة-!الكل!دصافع!هصه!أالالم.!.!.

*ا-.---!حس
دفكىعشطىلمحصورنملسك-ث!أعنكغحمشضىسه!مسىاا!كسدسىجم!حرحمبمالىكهمنالملم-/4-+-.!ا

حمدش!(ملوإخبجمإلصرهـح!حروحدطأ(مأضااماخمحا!سها:ول!فمصوشرااس-؟-ة-ححس

-ط-"-.ممي!و-.ج!!-+--7!

كمياالبم.4وحإقعماطلإطسأ!و!ماألصه.+ع!فىعنم/يمد!!عضهلبز!كأميحممطاهـكيصنحبنننلألم//!حم!-!لاس6!غ!

ول-+!؟-ز-3-6لإ*--.!ثبما--كض؟*73.-+ه

نمرذأ!ث!ثلأ!لأف!كصألآجمز/أ.-ا-"أ)د.*،هأأحلأتبما"برأ+1لأ.!أ+-ثد.:!ا،..3.!احصح!تحشت-ضيح!

.00--؟طيا.11ط!---!-9+1ؤثآخ+06حل!.!ل!*!دط.!ي

ر7.لم-73لمةدثلفاالم+6+،-"!!ةت-+06لآ0!لأهثلأثم6-ط6.الل!لأ-6-!خبماد-جل!..

يه.--؟+لألأ،أسلأ.+.-)-.يه..- ؟.-لىف!!لأ6-ث!3كترلىف06إ-يا.صثبلأثلإ-!!،.خلأ7.ث!؟-ث!.+ص،. *

الأصل()نسخهآخو



،فادمممالىصا7فئالا!بعنئىيركشطال!صلفالكؤلتبهلاب
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الساوارادئحنوكيمللفىدننأدحيمواا-الأفى،س!سبص

مفد!شبمماوا!!ور-لوبا!شالوواصظنننافيصئ!"

2)عزمثناطع!غ3شيئب1ح!مدزلماولناورنغبحالذيامط

معفىثعلبلجىلدمم!د[ضىلمأؤك!لبدؤلىششافاطرطأ

برامنال!جم!(!ح!في3هـا!مجتالمسممالعال!4لىظمر!ا

فاييثبردعلخدفىفي!لرأنبهادر3،دسول!1!اللهادبالئي!

احدهاا-ش!مااكضجلألأا!ئمل+!هسأإللث!اخلم!اىلمحةممامما

نملب!يإد!بضفي!الطبمعزحهالفدمماامافا.طيباالصديبرىل!ا

بت!كئذاليبكلاوعكرو)دأدالحا!صفأدلزمحسرعلبها

لظكدافلبرلدالمىثسافاكامسئعبد(للئإداللة

و(فس!اال!عدكالبميالمحشد.يحرظكلالسضل!شىفو7اجمولىطا

بيزبهزالا!ينتو!أفنولدد!نأالمالمحداامذهدنا

لعهز"جئهت،المحوهفئ:-فالفىجاجضوأتائحموالوس!ل!

صئ!ل!س(لغ!بمافالوحم!ثنىلمواعد!ساودأ/فعماهذه

عبئاالائهلىضدا!الممدذثدبهمالمحشهلمحصمرم

و!بصدفىالزمح!طل!هدص!إ

ل!ب!!ائصل!أكشاصسمو

لمضالططث
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ساة----حىطا!هء،-ضت+،!ر!لإو:لز-ت

د،ذممع!منما!كآ[شالىضمالم!أبحهـلمفيكت!فيع!إلرسهمح!!جصر !ا-جم!عفرت.ـب!ع!؟!ر!ر!اططإ!ا
عهاص!

أ*عكلصالحطاأ

كادك!بردبغلميصنجيائمبمقألدشر!7؟لصالميخب!!بههبهاأيعلمحك!جمهلطقطثم!لدق!صلزطصعلم

اغمابصقيت+يهبلماحمفى!لسعاجمدر3!فيذا!لمم!ادثولظلىلا.لح!ا؟دىئرع!إ

ف!بىفي3ب!لأ2رل!ا-4رن!أالماجمححممالىبزع!.لمح!يم:-تح!،ا

الم!ايههدلىاس!3صايخكلكئملأسبىعتن!3ظك!لد+-ت!!ئة!إلبهضلاج!ما!ى!3ستصعاماخا
ك!

لمطمر4احروولمحتلمحضلطيخامؤإلش-حؤ.ش:طص!هطكإ/؟اح!تج!لهيه!ك!"ثخب1

نجماعيبهم!عفىشالتلالا/9طحر،!تض!ددلمحبهعليرذئم!اظ.بهفىلأ.حدا

!لمحيي!!ا-!أيرلىدااء!الى"ائوطىلرن!ؤحيجمصك!اوقاحمملما!!لظطصدك!ا4شا!!كثعا

+طخ!!!ن!6ئ!أ!لميهئكمانيثس3شحرث//لذكط!جمماحح!ركاسباكىا7ب115/!مح!ى!

ابرحمضلمج!!رلمكاحلىت2خ!خأأ؟جهرو-!للأكئمالىول!أحضعأيىض!خمطاعنركو3

لمحفسشظأ/أ"طأعمه!مم!جرل!حمى!ثأع!ملئق!2!ا/طما/خئ!ددنجما!ثما
ث!-66د

ىىردم(كتاما؟أ!مطشااىىأس!اللقبمعل!ليهرولئآد!!إ!؟ي!6

ل!:!ما6!لثجميح!اد-لتمم!فيغطإئىيم!كلوآ"يم،لح!!!،س!لمأ!؟أذ.أ!!-

اطور!اوعهـلم!دين.ل!اا.--7،
6جمفجم!الئا6ل!د!إ.!اشضهتبصبعه!حي+!--أ

ح!كرا!خأ،فالأنجد!فتببمط!دك!خأأل!فع/أ!داأا!وللفلم!!ظأ+0 .ة-؟3.--ت.+!ثم!،أ

كهف.!+اصفجمعأيزثك!!فأ!طعصحمكعصرلمحبرك!إمصف!*ث!6ب

إلىا.إكس!حمعااضدجم!ان!طة!ا-ئمفي+!فيلظاء+وإءاحلء---إا!مادأل!

/

لم+حهالم+،ش
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!!+!.!ح-إحصماتنإت-اضلإلتموم!،أكل!:خلىإاث/.شممدتا

!ا؟!-أ!مم!ضصمحل/صةيمىيختلة!جأقيا!فيكأإى!تأإمأعب

سئطعبوليانهاألعيأكىنم!لسرللييصاأأطدأثنجن!جملاقكصلآؤحك

ميدحيك!مخأك!دص/لنفسىظو!طافافتاأ!لا!حسفىيرد!طا

هر!-7فا!لما-ديفا"ف!لثهط-+/لئ6!و-فيخع!ال

بم-نمف!-/ثرجمصهؤ:!شث!تحئمطلصلىئمأأص!جميصلبمشس.+ظفش!قا

+طور!لمسخمهصصويعتاكلشسط!ائخط!ضيهخر؟!ه"ا

لج!-س.-لدهاك!ا!أتإلكلص!ثدىكمث!.!لمحسمع.ا-سش!ثتا

-!ة!".!!ث!مس!!اصل!كىعلىلح!!!!صك

!نالاصضض-،1ت---ءل!ا
حصهـ.ممى-ب

!لأا؟!

)د(آيط



دجم!في-لجصضدعر[لدمحما!يم.

إلمحاجمنلمئبابدجميمألمحبئسلترجميعضالمحللىحضمحصمعولكما،3ل!ن!+

ؤئ!مفيجم!بكلبملذتم!لضنج!صممشق!ىحمدبرملم!ضر!آهد!م

الضل!عل!جممكا!لهحم!مح!!ثبمإكل4طمائملم!!ل!!لا

!فلأفىدنئكلدىاظدل!لتصصل!اع!اودقايروظتن/لن!لضدق!لجمم!-

بقطلى!ئ/لابترلظالع!شدبلإال!كو)لن!!ل!؟إكلمأ

لببميخبفمبظمم!بيماشمصافجماكيتجمي!معماح!ا!!

لئ!وفرا!3ويمربغثأ!و!لج!لايخلإكلهأئبرم

ف!برط!سيملىص!لىاجمبلع!!لمجير!للإأ!!بالىجمعا!.

ال!عفميفزولم!شفأ+(،اك!صتمل!سالمحابنمصوجمئما

دصلمحآمحزلمأعلصصفمافي،ع!ببم!لمج!!ئع!1!بئلأجم!!ا!ليغفبه!

لفنىيببغأثي!اكوءلم/جس،ل!يىو!اأحم!برمممااكصمصرسطلم!يهأ!ق.

-1محينيولمل!أإههـمعالاسرد!ث!أ51ولمخيهصل!لرمهاجماحابيد!أ

كاب!صزصصيأالم+حنىل!ب!جم!!ماولطلمخن!صيلؤإعا

ل!ءقي/أكي!رلمجمخص!البرو!ل!مم!ئمنىءلمحنيلحظاابمأ00
لخال!ممأ+!سصاتصد!لدقلكتميرع!لما+!كلىل!قئئلطلما"،

فىف!تىئيلعظ،اسلملىلصا2وك!دليك!ثمسعأ!/"لا!لموا

.فى4!ضثصق!بخر!قفمتق!لضمع!الملظلفكئكىا

أهملإكتئمدمان!ثت!كىممض!طؤمحمصنثلعضن!كالاا

حمئرئزأ!ر!إلتوثلوامئ!أإمألاهـ!ى!دلبهاعرميم،

لبى-ا
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نج!:سح!يملم؟حمم.!:أ!..-ط!أ-."دطث.،/!.ا.جمبرجمبم2!:3.كز!!ما

"-نف"ض!!بر!بكللينمبو،"مب!تمصيناشللغأءعبز"ك!حألىب!

!ثبم.ذ+أ!ف!!اذأبث!برضطفى!إأعرمماولغن!مبن،ل!كلئم!صا!ا.

ام-غدفي؟عي!فيلممابهماجميم!ئميبهاعيكطع!اصفأل!!ظئهه4

ئي6ممح!فيلمحؤ!/!روثاسالاععلملمعا،!اجمينا،مملطفأام!

%!،صس؟..دضطكينكصسيظأح!!مجممرالىس!لرؤلالي3ثاس!يه!ألئيدياإ

أممةبت-!وهدل!بم/لمجمئلئفر/نتما،!م!مم!6!!دالغكاءع!أ!

-،!ببم!لى"سترلخضلإبضكض-!يزألمالملابميزجمام!د!صنا!!ا

ت3!!+صل!ب!لملسرالطبوفميسزلمكطاصلىمجدفئأ!!-قاع!!جمئئ

-ئرط!ع!!!3ل!بر4لم!أفالئربئلئل!لئلىلمع!ضتلىل!لين!ائهأف!.

!أ"في،6تجنملا!!!قد!ناثيا!3ف!ككلل!عزأهقلؤلننمميكاثا

."كبن؟!أجمزالمثيلمالوصعمنراذحماجمبملبرلبمف!ال!ئضعمال!7لفمىفئ.

أ-:!ث؟ئ!.ع!9الثهمح!ي7بماد/هكللمحطلمسصع!ثلىك!فا،ب!!م

ح!!!نم7ا!علبمفعالبزيا!ه!ململمحقك!ص*سععالضلم!في
-:!بمة!،،يئ0/0جمه!لىع!!كبنل!!ضلىلصجم!ليمتم

ثك!تج!!عمبافمهـجمط01!جم!4جمصس!!لمحسلم--

.د.ت-.ا

-.6-أ//لم!ببمي!البموي!أئص!!كلكط

..!

)ر(آخرنسخة



يي-أ!نهىحه!بهبنغل!يممإلبجمتمعىه1اصبىاملإاكهحىب!إليىهكبرجم!ائم!فياال!مسهتأ
لملوجم!!،سطغجمكلاكصجلإال!ممى.للاممبر!كائنلمد!ثص

ف!ح!ب!ئر/كل!ر!رلمالدإلتىها!ى/ف!ط/لمح!فر!م!!إلعفماوتفإكىفىكليريخيرفلىل!هىك!!صبخ!بم

لىكص!لوفمابحع!ي!!نم!ا(دل!بلأجض!ا!اصم!وط.!نن/لمثئنلمحىجميع!ط.

..!صيخل!كرجمبهلم/إحج!مبخا!كاث!ىهبع!جمحصب!لمىهجمىهىهصكلكت!ك!!كغحز!الأا!ماا

!هىثم!ر!لمامممك!الماولزدبحه!؟هحقينهبمجمصالكم.مىكىإجحهىفإمأفأ

سمالر!صفى!فأالىالاالىإح!4ا!اللم!بخ!!يأقف؟كدلرفرمطب!ل!ا!خم!لم فافىجىمجلأس

ا!دفمعوااكىأوإأنصر!كلعطل!!،دثولبر!+ي!مم!إذسفى!ا! -زكىللىسطفلأجرلأمرتف

سع!ا!وفىليرفي17اظهد!!هـ!ل!كم!كل!فماو4!ايرأكسئهردظ!كأممس!خماعمال!خظث!إل!

جملى!ل!يعحبصل!ل!لفزااهىىحمرعهحلىلدفلى!لماهىر!اجمس!لبركهىلعلمحىا!حبلئشكلصيهى،/

"!ىافثمرو!ءاكص!لىالط!ك!ف!س"إلمحمكسمملىلمتهيهسدممىض!+!اقلى/ل!ممال!لؤإك!يرا

..4لىعز!!ع!لىا!ا!اصأطجملمدغكلدةفأ،هذهكىكثرلصنما!شغا!ىلؤا!إلمنكل!طىد!آ

ثص!إللكلىفير!يعسظلىط!ادإفدأفىاحمهسالنأمع!كط!اببنبهنيزة،ع!يهثرقيل!ا

فحىننتأأ7إفركا!ل!سمحلم+إلمأهحىهادخم!لبىالمح!ئنألرثىهدفأدسحىفمقمطكصا!و!

يحمصولضحد!اتم!لىقزفالأأوكرالبركىحمما!مفعصك!ذ!ك!نحمأس!أحرإلأاللم/!!الؤ!!ا

ومبل!لأكألمبد!ىمم!اغررورلمهلمحفر!ا/د!ا.س3إلمبرس!الضجمأ!كل

ئم!و!افالمئملحصلبر!يلاىحصىحهص)ف!إلرىهممما!عل!البرفيعلبهم!أحص!ث!ذ4

نبف!طنعلى!إد!!ملخا1و!وإجر!نا!س!ألا!انج!خرفا!أكلزح!(!مما!العبوثب

حمل!!لصفدكل3يما!و!وجمودطمايبمهـربرفددبالمغ!أعذ!أكصر!،!د!جمز7أ!

لىجمادلفات!برادرسصإد!هـكو7حصا!!ا!وس!لب!وركىصعلىذأ(يلموما

."..أ+أ--
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!اااحكالرلمأإممضذإك!ايأداالج!!دأثبمبا-ذوفإدج4 !اأ!:-ج--ول6-".قي3أدمخ!إئعا..امينانته."!جمه

:،1.--------ثأط.!؟صأدقنم7

%ا17---.-----.تتم!!كأ"لؤركأ!..اهـخمامو!!أنجعة.".

،-"-.+-خ
ا"س!س!،..!-أل!تنجبأاسظا!!اتدالث!فيالأمتاش!ل!!ا

يتمالشر31الحرمومعمخيبإمام
:*.2-

!!م*"!-ا-الاود-.لالر.لمثرهاحكـإمخ!

..01-.-+أ+

4،+!-ا..-!!-!نبحبما+-ان!بما%لمهملمثس-

ا".ائيغإترضر!خا!!يا4عففا-نمباتبرلث:ا21!-بما

ا-....:-..-.أ!غاذاا7ائمهخم!ا.
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